duben 2012

Informace obecního úřadu
______________________________________________________________________________
Vydává Obecní úřad v Tatenici, číslo 2/2012, registrováno MK ČR pod číslem E12831, cena zdarma

Změna ve složení zastupitelstva obce
Na zasedání zastupitelstva obce 20.3.2012 došlo ke změně ve složení zastupitelstva obce.
Paní Eliška Hrochová v únoru rezignovala na funkci místostarostky obce i mandát členky
zastupitelstva obce. Podle volebního zákona se uvolněný mandát člena zastupitelstva obce
obsazuje náhradníkem za stejnou volební stranu, tzn. Sdružení nezávislých kandidátů. Novou
členkou zastupitelstva obce se tak stala paní Jitka Kristková. Zastupitelstvo obce dále zvolilo
místostarostou obce pana Jiřího Smrkala.
Veřejně prospěšné práce a veřejná služba v obci
Každoročně využíváme možnosti zaměstnat nezaměstnané občany na veřejně prospěšné
práce. Těmto lidem pomůžeme krátkodobě překlenout jejich složitou životní situaci, kdy se
ocitnou bez práce nebo nemohou dlouhodobě najít vhodné zaměstnání. Zároveň je to výhodné
pro obec, vzhledem k příspěvku z úřadu práce na tato pracovní místa. V loňském roce jsme
zaměstnali od jara do podzimu celkem sedm zaměstnanců a jednoho pak v zimním období.
Zaměstnanci museli splňovat určitá kritéria stanovená úřadem práce (např. delší
nezaměstnanost, péče o dítě do 15 let věku, věk nad 50 let, změněná pracovní schopnost,
apod.) a získat doporučení z úřadu práce pro zaměstnání u obce na veřejně prospěšné práce.
V letošním roce se však situace změnila k horšímu. Úřad práce zpřísnil kritéria pro
doporučení na veřejně prospěšné práce (např. nezaměstnanost delší než 12 měsíců, věk nad 55
let, apod.) a především omezil počet těchto pracovníků na max. čtyři pro každou obec. Také
příspěvek z úřadu práce na mzdové náklady byl snížen z 9000,- Kč na 7000,- Kč/měs na
jednoho pracovníka. Kromě toho naše obec organizuje tzv. veřejnou službu. Veřejnou službu
budou u obce vykonávat dlouhodobě nezaměstnaní občané, opět na doporučení úřadu práce.
Jsou to občané, kteří mohou pracovat a dlouhodobě pobírají od státu sociální dávky. Budou
pracovat 20 hod. týdně po dobu asi tří měsíců. Těmto pracovníkům obec mzdu nevyplácí a
pojištění za ně platí stát. Zatím u nás veřejnou službu vykonává jeden pracovník. Všechna tato
opatření, zejména malý počet pracovníků na veřejně prospěšné práce, jsou samozřejmě pro
naši obec komplikací, protože práce v obci a v obecních lesích máme hodně. Budeme se však
muset s touto novou situací nějak vypořádat.
Obtěžování spoluobčanů hlukem
Blíží se doba sekání trávy na zahradách a období přípravy dřeva na zimu. Zaznamenal jsem
v poslední době stížnost a také několik dotazů ohledně obtěžování sousedů hlukem z těchto
činností v neděli. Obcí, které tyto činnosti upravují obecně závaznou vyhláškou, není mnoho a
sám také nejsem příznivcem tohoto řešení. Chci Vás spoluobčany požádat, abyste byli k sobě
a svému okolí pokud možno ohleduplní a v neděli odpoledne neobtěžovali své sousedy
nadměrným hlukem.
Sběr velkoobjemového odpadu, sběr starého železa
Velkoobjemový odpad (nábytek, matrace, koberce, aj.) bude možné uložit do kontejneru
výhradně k tomu určenému. Kontejner bude přistaven ve dnech 18. a 19.4. 2012 u hasičské
zbrojnice. Kontejner není určen pro stavební odpad, biologický odpad, železný šrot ani

nebezpečný odpad. Sběr nebezpečného odpadu proběhne obvyklým způsobem dne 13. června
2012 (do domácností dostanete letáky). Vzhledem ke špatným zkušenostem z loňského roku,
kdy nebyly respektovány pokyny co do kontejneru pro velkoobjemový odpad nepatří, bude u
kontejneru zajištěn dohled pracovníkem obce.
TJ Sokol provede v sobotu 21. dubna sběr starého železa. Železný šrot můžete připravit před
své domy k cestě.
Oslava životního jubilea našeho nejstaršího spoluobčana
Dne 24.3.2012 jsme v naší obřadní síni slavnostně oslavili významné životní jubileum 100 let
našeho spoluobčana pana Vladimíra Čermáka. Obřadní síň zaplnila jeho rodina, příbuzní a
hosté. Při slavnostním obřadu vystoupily naše děti z mateřské školy a pěvecký sbor základní
školy s paní učitelkou Zatloukalovou. Na obřadu byli také přítomni novináři z Orlického
deníku, kteří s jubilantem natočili rozhovor. Za nás všechny spoluobčany jsem panu
Čermákovi popřál hodně zdraví a štěstí se srdečným přáním, aby se mu ještě dlouho v naší
obci dobře žilo.
Vladimír Žák, starosta
Informace Základní školy a Mateřské školy Tatenice
Zápis do MŠ
Od 16.4.2012 do 20.4.2012 se uskuteční zápis dětí do Mateřské školy v Tatenici pro
školní rok 2012/2013. V tomto týdnu budou u pí. učitelky Aleny Koppové ve II. oddělení MŠ
k dispozici přihlášky. Děti do mateřské školy přijímá ředitelka školy na základě řádně
vyplněné přihlášky a stanovených kritérií, se kterými jsou zákonní zástupci seznámeni během
zápisu do MŠ. Kritéria jsou zveřejněna na www.zs.tatenice.cz. Zápis do MŠ bude ukončen
20.4.2012. Řádně vyplněné přihlášky budou přijímány do 4.5.2012 do 12 hodin.
Mgr. Eva Valentová
Sázavské betlémy – soutěž o nejkrásnější betlém z chleba
Máme sice už po Velikonocích, snad nám však dovolíte malé ohlédnutí za loňskými
Vánocemi a adventním časem. Však současné mrazivé počasí a občasné sněhové přeháňky
nám tento zimní čas chtě nechtě připomínají.
Na začátku prosince se nám dostal do ruky plakátek sázavských pekáren vyhlašující soutěž o
nejkrásnější betlém vyrobený z chleba. Nikdo z nás se s takovým netradičním nápadem ještě
nesetkal, tak jsme si řekli, že se do soutěže zapojíme. Vytvořily se dva týmy – žáci z klubu
šikovných dětí 3. a 4. třídy a 5. třída. Doma jsme zkoušeli různé způsoby zpracování chlebové
hmoty a hledali inspiraci, kde jen to bylo možné. Zpočátku jsme také měli strach, že
nebudeme mít dostatek chleba. Když jsme ovšem viděli dva obrovské pytle plné starých
chlebů, které nám dodali z pekárny, bylo jasné, že nakonec zbyde i pro králíky.
V jedno předvánoční odpoledne se sešla skupinka nadšených dětí vyzbrojena špejlemi,
kořením, formičkami, chleby a vrhla se do práce. Za pomoci vody připravily děti speciální
chlebovou hmotu a po vytvoření figurek zvířat i osob, jeskyně a salaše se začal sestavovat
vlastní betlém. Velkou naší výhodou byla pomoc šikovných maminek a paní učitelky z MŠ.
Hotový betlém 3. a 4. třídy byl vystaven v prodejně Pekárny Sázava v Lanškrouně pod
náměstím. Chlebové betlémy byly nafoceny a umístěny na webových stránkách
http://www.sazavskebetlemy.cz/betlem. Rozhodnout a vítězi mělo e-hlasování, které trvalo až
do 31. 12. 2012. Nejnapínavější byl závěrečný souboj mezi naší školou a Dětským domovem
v Dolní Čermné. 1. místo v internetovém hlasování nakonec získal Dětský domov, naše škola
obdržela hlavní cenu poroty 5 000Kč. Částka byla využita na nákup pomůcek do školy –
zakoupeny byly kreativní dřevěné a geomagnetické stavebnice a víceúčelová sportovní
pomůcka do Tv. A navíc soutěžní týmy umístěné na 1. až 10. místě v internetovém hlasování
pojedou na výlet do Prahy. Ceny jsme nedávno už rozbalili. Výhra bude sloužit všem žákům

naší školy, jelikož bezpomoci ostatních žáků, jejich kamarádů a široké veřejnosti bychom
tolik hlasů do soutěže nezískali. Tímto děkujeme všem našim příznivcům za zaslané hlasy,
obětavým maminkám a paní učitelce z MŠ za čas a radu.Fotografie z vyrábění našeho betléma
si můžete prohlédnout na: http://zstatenice.rajce.idnes.cz/Betlem_z_chleba_3._a_4._tr.
Hana Pokorná, Ludmila Poláková
TJ SOKOL TATENICE
TJ se skládá ze dvou oddílů – kopané a stolního tenisu. Oddíl kopané má 3 družstva – muži,
dorost a mladší žáci. Muži se v loňském roce umístily na 12. místě ve II. třídě okresního
přeboru, dorost skončil na 8. místě a družstvo ml. žáků hrálo svou soutěž turnajovým
způsobem.
Oddíl stolního tenisu má dvě družstva v kategorii dospělých, „A“ družstvo v loňském roce
postoupilo do II. třídy OP, ale letos bohužel spadlo. „B“ družstvo loni skončilo na 6.místě ve
IV. třídě OP a letos skončí také nejhůře šestí.
Mimo sportovní utkání TJ pořádala různé akce a brigády. Činnost TJ každoročně začíná
Sportovním plesem na zámku, kde nám loni i letos hrála hudba MENHIR . Koncem března
jsme provedli jarní úklid kabin a hřiště. 30. dubna jsme ve spolupráci se ZŠ pořádali tradiční
průvod a pálení čarodějnic. 4.června proběhl na hřišti dětský den, kterého se zůčastnilo 83
dětí. 25.-26.června se na hřišti uskutečnila pouť a pouťová zábava. 16. července jsme se
pustily do větší akce: oslavy 60-ti let od založení TJ Sokol Tatenice. Byla to celodenní
sportovně společenská akce, která vyvrcholila fotbalovým zápasem tatenických mužů proti st.
gardě Sigmy Olomouc a večerní zábavou, kde nám hrála skupina GENERACE Rock
a ohňostrojem. 23.července se uskutečnil turnaj st. gard a 30. července zábava se skupinou
ATOM Rock. V rámci brigád jsme uskutečnily odvodnění a odizolování skladu pod podiem a
ořezaní stromů kolem hřiště.
Celou činnost TJ financujeme z různých zdrojů: z fotbalových utkání činil zisk 22.520,-,
členské příspěvky – 10.050,-, dotace 10.000,-, příspěvky na činnost od Obecního úřadu
Tatenice, f. Agris Medlov a od p.Jonáše z Lanškrouna činily 68.000,-, zisk z pronájmu výčepu
a kabin byl 20.300,-. Zbytek jsme získaly z organizování kulturních a společenských akcí.
Výdaje na fotbal činily 125.070,-, což zahrnuje dopravu na zápasy, placení Rozhodčích, praní
dresů, voda+ elektřina, míče a různé pomůcky, pronájem tělocvičny.
Údržba hřiště a kabin – 18.300,-. Oprava skladu pod podiem – 25.440,- a výdaje na st. tenis
činily 15.060,-.
Tímto bych chtěl jménem TJ Sokol Tatenice poděkovat všem občanům, kteří se podílely a
podílejí na činnosti TJ. Také bych ještě chtěl upozornit na naše webové stránky
(www.sokoltatenice), kde jsou další informace o fotbale a plánech na letošní rok.
Spozdravem Jiří Smrkal , předseda TJ
Činnost mysliveckého sdružení Luk Tatenice
Myslivecké sdružení Luk Tatenice má v současnosti ve svých řadách 20 členů a 2 adepty. Je
řízeno pětičlenným výborem, jehož předsedou je pan Petr Bartoš. Místopředseda je
p. Miroslav Košárek, pokladní hospodář p. Michal Knápek a jednatel Ing. Martin Štěpánek.
Mysliveckou činnost má na starost hospodář Petr Sojka.
Členové našeho sdružení každoročně odpracují desítky hodin při nejrůznějších aktivitách
v honitbě (stavby a opravy mysliveckých zařízení, zlepšování přírodních podmínek pro zvěř,
výstavba umělých nor atd.) Rovněž jsme také v loňském roce započali s vypouštěním bažantů
a chceme tímto krokem znovu obnovit chov této krásné zvěře, která do naší krajiny jistě patří.
Letos v této činnosti budeme určitě pokračovat.
Každoročně také naši členové v zimním období svědomitě pečují o zvěř. Srnčí a drobnou zvěř
přikrmujeme již od září a předkládáme jí kvalitní objemová a jadrná krmiva,
a to po celou dobu zimního období. Velkou snahu a odhodlání projevují naši členové při

důmyslném a nezbytném odstřelu černé zvěře, která nám způsobováním škod na polních
kulturách každoročně přidělává nemalé starosti. V této otázce úzce spolupracujeme se ZOD
Žichlínek, které k nám je velmi tolerantní a naši členové pro ně pravidelně odpracovávají
nemalé množství brigádnických hodin.
Takovou malou odměnou pro každého myslivce za celoroční práci pro zvěř je účast na
společném honu. Tyto hony pořádáme každoročně 2. Hlavní hon koncem listopadu je vždy
pořádán na zajíce a „štěpánská vycházka“ je většinou pořádána na zvěř černou a na zvěř
myslivosti škodící.
Naše sdružení také již několik let proniká do očí místních občanů pořádáním letního posezení
při dechovce na mlýně a mysliveckým plesem, který pořádáme v Hoštejně.
Touto cestou bych chtěl jménem svým i jménem celého mysliveckého sdružení všechny
čtenáře pozdravit a poděkovat jim za ochotu a toleranci, kterou nám při výkonu práva
myslivosti projevujete.
Petr Sojka, hospodář MS
Nabídka služeb CHARITY ZÁBŘEH, zjištění předběžného zájmu
Rádi bychom Vám touto cestou nabídnuli novou službu pro seniory, nemocné, lidi
s postižením či v poúrazovém stavu. Jako nestátní nezisková organizace – Charita Zábřeh jsme registrovaným poskytovatelem sociálních služeb, vlastníme příslušná oprávnění pro
výkon tohoto povolání, která osvědčují, že naše služby jsou kvalitní a bezpečné. V letošním
roce naše organizace slaví 20-ti leté výročí své existence a snahy pomáhat lidem žít lepší
životy; v oblasti Štítecka, Zábřežska, Mohelnicka se každoročně různými způsoby staráme o
více než 1.400 klientů a pacientů. Své služby dopomoci potřebným bychom nyní rádi rozšířili
i na Tatenicko. Uvedené souvisí s tím, že v obcích Tatenice, Lubník, Krasíkov, Koruna,
Strážná konáme vždy na začátku nového roku Tříkrálovou sbírku a právě tyto Vaše dary,
vybrané námi vyslanými koledníky, bychom takto rádi částečně vrátili zpět a investovali je do
pomoci Vám či případně Vašim blízkým.
Naše péče nechce v žádném případě nahrazovat pomoc blízkých – dětí a širší rodiny, případně
sousedskou výpomoc. Pokud uvedené funguje - je to to nejlepší možné řešení. Dokážeme ale
také i v těchto případech pomoci, aby často velmi náročná péče o nemocného nebo
postiženého člena rodiny byla unesitelná, bylo možné ji dobře zvládat, aby se z ní pečující
nezhroutil a mohl alespoň z části žít stále i svůj vlastní život. Vážíme si každého rozhodnutí
nechat z vděčnosti dožít svou maminku či tatínka tam, kde jsou doma, „neodkládat“ je do
domovů a ústavů a snažíme se v tomto být rodině maximálně nápomocni, oporou. Proto
dokážeme například na dohodnutou dobu pečující osobu zastoupit, vyvázat ji z každodenních
povinností a dopřát jí tak odpočinku (odjet na dovolenou), umožnit jí vyřídit si své záležitosti
(zajít si k lékaři, na úřady, nákup, na částečný úvazek pracovat). Do domácnosti dokážeme
poskytnout také celou řadu kompenzačních a rehabilitačních pomůcek pro to, aby péče o
člověka trvale upoutaného na lůžko byla lépe zvladatelná (polohovací postele, zvedáky,
hrazdičky, antidekubitní matrace, polohovací pomůcky), případně aby člověk ve stáří či po
úraze mohl být co nejdéle, případně opět co nejdříve, soběstačný a nebyl vyloučen
z veřejného života (invalidní vozíky, chodítka). Zapůjčujeme také pomůcky pro zajištění
specifické osobní hygieny (WC židle, nafukovací vana pro upoutané na lůžku, vanový
zvedák). V péči o seniory, nemocné či postižené často s rodinou úzce spolupracujeme a
staráme se tam, kde rodina během dne - pro studium či zaměstnání - plnohodnotně a
z pochopitelných důvodů nemůže. Zjišťujeme tak například ranní hygienu, stravu, přesazení
na vozík, odpoledne klienta předáváme do rukou rodinných příslušníků. Naše dopomoc se
však v nemalé části zaměřuje i na lidi osamělé, kteří děti neměli, s „mladými“ kontakt
přerušili nebo tito bydlí daleko - v zahraničí či jiné části České republiky; i na lidi
s postupujícím duševním onemocněním. Naším úkolem je pomáhat uživatelům zvládnout
úkony péče o vlastní osobu a domácnost, které by dělali sami, kdyby jim v tom nebránila

snížená soběstačnost – stáří, nemoc, nepohyblivost, …. Snažíme se, aby jejich život byl co
nejvíce radostný, nezávislý a důstojný, přestože s přibývajícím věkem tělo chátrá a smysly
jsou otupovány, a nic s tímto faktem nenaděláme. Věříme, že i stáří je možné naplnit
smysluplnou činností, zajímavými aktivitami, že stáří není pouze čekáním na smrt.
Jak tedy konkrétně vypadá naše práce? Vše záleží na „objednávce“ klienta a jeho rodiny, na
tom, co si přeje a po nás požaduje, ale rámcově se dá říci, že pečovatelka nebo osobní
asistentka může zajistit:
- dopomoc s osobní hygienou: běžná hygiena, pedikůra, manikůra, koupání, mytí na
lůžku, pomoc s inkontinencí
- asistenci při přesunech např. z lůžka na vozík, po domě; asistenci při oblékání
- dopomoc při zajištění stravování - zajištění a dovážka teplých obědů, příprava
snídaně, svačiny či večeře a podání jídla (nakrmení, rozmělnění stravy), dohled nad
dietním režimem, zajištění nákupu
- dohled nad užitím předepsaných léků, vyzvednutí léků u lékaře či v lékárně
- pomoc při péči o domácnost – zajištění běžného i velkého úklidu (utření prachu,
vysátí, mytí podlah, umytí oken), zajištění drobné údržby v domácnosti
- praní a žehlení prádla (oblečení i lůžkoviny)
- topení v kamnech
- zprostředkování kontaktu s okolím - doprovod mimo domov; pochůzky a další
vyřizování, procházky
- společenství a aktivizační programy – rozhovor, sdílení se, společné tvoření dle zájmu
klienta (malování, šití, pletení, pečení, vyšívání, …), čtení knih, hraní her, zpěv,
modlitba, reminiscenční programy, trénink paměti, …
- prostá přítomnost - dohled ve večerních nebo nočních hodinách
- zajištění individuální přepravní služby pro lidi upoutané na invalidním vozíku –
možnost převést je kamkoliv za příbuznými, za kulturou a to včetně asistence na místě
Služba je poskytována jako terénní, to znamená, že náš odborný pracovník působí přímo
v domácnosti lidí, o které se stará. V dohodnutém čase (naše služby poskytujeme s 24
hodinovou dostupností), domluveným způsobem vstupuje do domácnosti klienta, aby zde
vykonal, co je třeba. Mnoho výše popsaných úkonů děláme společně s klienty, je totiž velký
rozdíl jestli pečovatelka nakoupí dle připraveného seznamu, nebo klient na vozíčku navštíví
obchod s asistentkou a vybere si sám, snažíme se „nepřepečovávat“. I proto, že naše dopomoc
je klientem částečně hrazena dle platných ceníků, na její „nákup“ může použít přiznaný
příspěvek na péči dle stupně své bezmocnosti. Zcela bezplatně pak nabízíme odborné sociální
poradenství – je možností, jak se vyznat v měnící se legislativě sociální péče, možných
nárocích a povinnostech. Přitom platí, že každý člověk i situace, ve které se nachází, je zcela
jedinečná a teprve při osobní návštěvě, rozhovorem se zahrnutím osob blízkých je možné
pomoc „ušít“ na míru tak, aby mu vyhovovala a splňovala jeho představy o kvalitě „běžného“
života. Je nutné doplnit, že byť jsme církevní organizací, zcela v tomto ohledu respektujeme
přání a vůli člověka, o kterého se staráme. Pokud je věřící a přeje si to, můžeme mu
zprostředkovat návštěvu kněze či podání svátostí. Pokud ale o duchovním tématu nezačne
klient hovořit jako první, nijak se mu v této oblasti nevnucujeme, respektujeme jeho žebříček
hodnot, i v co a jak věří či nevěří vůbec. Na druhou stranu jsme takto připraveni na situace
lidí, kteří v pokročilém stáří či v nemoci odcházejí z tohoto světa, bilancují svůj život,
potřebují některé záležitosti urovnat, smířit; řeší, co bude dál. Tolik jen krátce naše nabídka
pro Vás a Vaše blízké. Pokud by Vám tedy uvedená služba mohla pomoci již dnes, zítra, nebo
o ní jen uvažujete - dle okolností - třeba za půl roku, pravidelně i jednorázově, ozvěte se nám
prosím. Chceme nyní zjistit předběžný zájem, nakolik by částečný úvazek pracovníka
v oblasti regionu Tatenicka měl smysl, nakolik by byl využitý. Váš zájem a případně i své
další dotazy tedy směřujte na pověřenou pracovnici: Zdeňka Hrubá, DiS., telefon:
583 412 587 kl.21, mobil: 734 435 080, email: socialni.sluzby@charitazabreh.cz.

Děkuji na tomto místě také za vstřícnost vedení Vaší obce i možnost zjistit poptávku, zájem o
nabízenou dopomoc prostřednictvím obecních zpravodajů.
za Charitu Zábřeh Bc. Jiří Karger - ředitel

„Pálení čarodějnic“
TJ Sokol a ZŠ Tatenice Vás srdečně zve v pondělí 30.4.2012 na „Pálení čarodějnic“, které se
uskuteční na hřišti TJ od 18 hod. Bude zajištěno bohaté občerstvení, hudba a dostaví se i
čarodějnice. Základní škola zve děti i rodiče do průvodu čarodějnic a čarodějů, který vychází
v 18 hodin od ZŠ. Nastartujte košťata a poleťte s námi! Soutěže a drobné ceny pro
čarodějnice jsou zajištěny.

Floriánův pochod s cyklotrasou
Sbor dobrovolných hasičů Tatenice pořádá dne 12.5.2012 od 9:00 hod. Floriánův pochod
s cyklotrasou. Prezentace účastníků je od 7:30 do 8:30 hod u hasičské zbrojnice.
Start a cíl: Hasičská zbrojnice
Trasy: 1. Cukrová bouda – zpět
2. Cukrová bouda – Twist – Tatenice
3. Cukrová bouda – Strážná – Lázek – Herbortice - Tatenice
4. Cyklo: Hoštejn – Drozdovská pila - Janoušov – Lázek – Herbortice – Tatenice
Během pochodu na trasách budou stanoviště s kontrolou. Občerstvení je zajištěno.
Startovné: Děti 20 Kč, Dospělí 50 Kč
Na Vaši účast se těší pořadatelé.

Pozvánka na Den matek
Obecní úřad zve všechny maminky, babičky, prababičky, tetičky na tradiční oslavu svátku
matek, která se koná v neděli 13. května od 14 hodin na zámku. Pestrý program pro Vás
připravily děti ze ZŠ a ze staršího oddělení MŠ se svými učitelkami.
Splatnost poplatků za odpady
Připomínáme občanům, že poplatek za odpady a za psa musí být uhrazen do 30.4. Při pozdní
úhradě účtujeme penále ve výši 50%.
Fotbal na hřišti TJ Sokol – jarní část
15.4. neděle
Tatenice – Libchavy
15.00 h
dorost
22.4. neděle
Tatenice – Mistrovice
16.00 h
muži
28.4. sobota
Tatenice – Dolní Čermná
17.00 h
dorost
5.5.
sobota
Tatenice – Žichlínek
17.00 h
dorost
6.5.
neděle
Tatenice – Č. Heřmanice
16.00 h
muži
20.5. neděle
Tatenice – Brandýs n.O.
16.00 h
muži
26.5. sobota
Tatenice – Rudoltice
17.00 h
dorost
3.6.
neděle
Tatenice – Sopotnice
16.00 h
muži
10.6. neděle
Tatenice – Sruby
16.00 h
muži
16.6. sobota
Tatenice – Dolní Dobrouč
17.00 h
dorost
Domácí turnaje ml. žáků se uskuteční 29. dubna, 13. května a 10. června od 8 hod.
Společenská kronika
Srdečně blahopřejeme k významnému životnímu jubileu:
89 let Marie Halamková (30.4)
83 let
Rozloučili jsme se s:

Štěpánem Prokopem (15.3.)
Zdeňkou Kusákovou (9.4.)

Marie Morávková

(23.5.)

